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1 Inleiding

'Wat is het belang van het NBW voor de
gewone burger?' Dat is de vraag die de re-
dactie van dit blad mij heeft voorgelegd.
De redactie geeft zelf als suggestie dat
enerzijds het systeem van het vermogens-
recht als geheel niet principieel verandert,
maar dat anderzijds talloze kleine en grote
wijzigingen in het dagelijks leven van de
justitiabele - de consument van het recht -
van belang zijn. Dit laatste geldt ongetwij-
feld voor de algemene voorwaarden, die in
het NBW een nieuwe regeling wacht. Ge-
steld kan worden dat deze zelfs zo belang-
rijk is dat zij het systeem van het vermo-
gensrecht principieel verandert.

In het navolgende hoop ik deze stelling
aan de hand van enige argumenten te sta-
ven. Ik zal daartoe beginnen met een korte
schets van het nieuwe recht, verdeeld over
drie paragrafen: (2) het stelsel van het
NBW, (3) de procedure van het NBW en
(4) de standaardregeling.
Vervolgens hoop ik in (5) aan te geven
hoe het oude recht in deze luidde. In (6) ga
ik in op de belangrijkste verschillen tussen
nieuw en oud. In (7) komt het toekomst-
perspectief aan de orde en in (8) sluit ik af
met enige conclusies.

Tot slot een prealabele opmerking. Alge-
mene voorwaarden behelzen codificatie of
afwijking van het wettelijk regime. Dat
wettelijk regime zal door de invoering van
de boeken 3, 5 en 6 NBW verandering on-
dergaan. Met andere woorden: ook indien
het regime inzake algemene voorwaarden
onveranderd zou zijn gebleven, zou er
toch alle aanleiding zijn geweest om de
gebezigde algemene voorwaarden aan een
revisie te onderwerpen op het punt van
bijvoorbeeld de regeling van ontbinding,
de ingebrekestelling, de zekerheden, enz.
Nu het regime inzake algemene voorwaar-
den wél verandering ondergaat, betekent

dit dat algemene voorwaarden dubbel ge-
toetst moeten worden.

2 Het stelsel van het NBW

Als we het onder het nieuwe recht over al-
gemene voorwaarden hebben, beginnen
we met ... afdeling 6.5.2. Eerst dient te
worden vastgesteld of algemene voor-
waarden deel uitmaken van de contractsin-
houd. Dat is een kwestie van aanbod en
aanvaarding. Is eenmaal komen vast te
staan dat de algemene voorwaarden toe-
passelijk zijn, dan komen we toe aan afde-
ling 6.5.3. Gaat het wel om algemene
voorwaarden in de zin van de wet? Bedin-
gen die de kern van de prestatie raken,
blijven buiten schot. De wetgever heeft de
rechter geen algemene prijscontrole toe-
vertrouwd.

Is de regeling eenmaal van toepassing, dan
moeten we tweeërlei toetsing gaan uitvoe-
ren. Zijn de voorwaarden op correcte wij-
ze onder de aandacht van de wederpartij
gebracht? Zijn de voorwaarden inhoude-
lijk gezien onredelijk bezwarend?

Bij de eerstgenoemde toetsing zullen vaak
dezelfde feiten een rol spelen welke ook
bij de toepasselijkheidsvraag spelen. He'
is dan ook te begrijpen dat sommige com-
mentatoren in de fout vervallen dat zij de
twee exercities door elkaar halen - zo bij'
voorbeeld Barendrecht in Practicurn
Nieuw BW.1 Deze schrijver wijst er overi-
gens terecht op dat het belang van de nieu-
we mededelingseis gewoonlijk wordt on-
derschat.

3 De procedure van het NBW

Nieuw in de afdeling 6.5.3 is de groepsaC'
tie. Aan consumentenorganisaties - en a3"
ondernemersorganisaties - wordt een vor-
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deringsrecht gegeven. Het is niet uitgeslo-
ten dat het nieuwe art. 6:240 al spoedig
gewijzigd zal worden. Het ministerie van
Justitie heeft kort geleden een wetsvoor-
stel voltooid dat organisaties in het alge-
meen een vorderingsrecht toekent. Aan
toekenning van een vorderingsrecht in een
speciale wet is dan geen behoefte meer.
Wel zal de toekenning van bevoegdheid
aan het Gerechtshof Den Haag van art.
6:241 gehandhaafd blijven.

De bedoeling van de nieuwe regeling is
niet dat er veel meer geprocedeerd zal
worden. Veeleer is de verwachting dat de
regeling als stok achter de deur zal funge-
ren wanneer consumentenorganisaties met
ondernemersorganisaties over de inhoud
van algemene voorwaarden willen onder-
handelen. Met dergelijke onderhandelin-
gen is al de nodige ervaring opgedaan. Dat
is vooral gebeurd in het kader van de
Commissie voor Consumentenaangele-
genheden. Banken, nutsbedrijven, opti-
ciens, reparatie- en uitvaartbedrijven zijn
enkele voorbeelden van branches waar on-
derhandelingen succesvol zijn verlopen.
Er zijn echter ook mislukkingen, soms
omdat de betrokken brancheorganisatie
gewoon geen zin had. De nieuwe wet
geeft de consumentenorgansiaties meer
macht aan de onderhandelingstafel.

De nieuwe wet sluit niet uit dat individu-
ele consumenten gaan procederen. Bij sa-
menloop van een collectieve en een indivi-
duele vordering laten zich in theorie heel
ingewikkelde kwesties denken: heeft een
uitspraak in een individuele zaak prece-
dentwerking in een collectieve zaak en
omgekeerd? Bijna vijftien jaar Duitse er-
varingen met het AGB-Gesetz wijzen uit
dat dit in de praktijk nauwelijks speelt.

4 De standaardregeling

Nieuw in het Nieuw BW is ook de figuur
van de standaardregeling. Dit is geen spe-
cies van het genus algemene voorwaarden,
maar een geheel eigen vorm van gedele-
geerde wetgeving. De standaardregeling is
misschien nog het meest te vergelijken
met een algemeen verbindend verklaarde
cao. De regeling geldt van rechtswege,
zonder dat partijen iets aan toepasselijk-
verklaring hoeven te doen. Het is nog af-
wachten of van deze figuur veel gebruik
zal worden gemaakt.

5 Het oude BW, of: wat
nieuw is in het Nieuw BW

Wat is nu het verschil tussen oud en
nieuw?2 Allereerst dit, dat de groepsactie
voor het Gerechtshof te Den Haag geheel
nieuw is. De rechtspraak heeft ook niet op
een groepsactie willen anticiperen: Consu-
mentenbond/Gemeente Smilde, HR 25
april 1986, NJ 1987,742.

Ook de figuur van de zojuist besproken
standaardregeling is nieuw.

Daarentegen kan de regeling van de afde-
lingen 6.5.2 en 6.5.3 deels als codificatie
van rechtersrecht worden beschouwd.
Wellicht kan ik dit het best illustreren aan
de hand van de wapens tegen het inroepen
van algemene voorwaarden. Naar oud (be-
staand) recht bestaan deze wapens uit een
beroep op niet-toepasselijkheid, uit de uit-
leg die men aan de algemene voorwaarden
geeft en uit een toetsing aan de goede
trouw. Achtereenvolgens zal ik deze wa-
pens aan een nadere inspectie onderwer-
pen.

De toepasselijkheid placht naar oud recht
aanvankelijk bijzonder gemakkelijk te
worden aanvaard. Pas in Towell/Janson,
HR 9 december 1977, Nj 1978, 187 legde
de Hoge Raad een zekere rem aan. Die
rem is nog verder aangezet in Van Lente
6 Visscher/Ossfloor Tapijtfabrieken, HR
15 maart 1991, RvdW 1991, 78. Daarmee
lijkt in tegenspraak NBW/Codex, HR 7
juni 1991, NJ 1991, 525, maar dat is
slechts schijn: een branchegebruik kan in-
derdaad meebrengen dat facturen, daartoe
in het algemeen ongeschikt, als bevesti-
gingsbrieven fungeren.
Een geheel eigen plaats neemt het arrest
Holleman/De Klerk, HR 20 november
1981, NJ 1982, 517 in: dat toepasselijk-
heid van algemene voorwaarden is over-
eengekomen, sluit niet uit dat zich onder
de voorwaarden bepalingen bevinden van
zodanige aard dat de toestemming van de
wederpartij niet geacht kan worden op de
toepasselijkheid ook daarvan gericht te
zijn geweest. Art. 6:232 lijkt hiermee strij-
dig, maar niet onverdedigbaar is dat de
Holleman/De Klerk-lijn ook na l januari
1992 kan worden voortgezet.

Met betrekking tot de uitleg zijn het
vooral twee methoden die de wederpartij
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ten dienste staan: (1) specifieke bedingen
prevaleren boven algemene voorwaarden
en vooral (2) onduidelijke bedingen moe-
ten ten nadele van de opsteller worden uit-
gelegd. Deze laatste methode leek sinds
Ram/Matser, HR l juli 1977, NJ 1978,
125 algemeen aanvaard, maar Liszkay/
Lloyd's, HR 28 april 1989, NJ 1990, 583
heeft ons eraan herinnerd dat deze metho-
de er een van vele is en niet meer dan dat.
Wat zegt het NBW over uitleg? Helemaal
niets. Dat betekent dat op het punt van de
uitleg de oude rechtspraak van belang zal
blijven.

Ten slotte kent de rechtspraak sinds Sala-
din/HBU, HR 19 mei 1967, NJ 1967, 261
de toetsing aan de goede trouw. Bot-
man/Van Haaster, HR 23 maart 1990, NJ
1991, 214 en Staalgrit De Kleijn/Van der
Ende, HR 8 maart 1991, RvdW 1991, 72
demonstreren de toepassingsmogelijkhe-
den van deze toetsing. De inhoudstoetsing
van art. 6:233 onder (a) kan als een codifi-
catie van de rechtspraak worden be-
schouwd. Nieuw is het tweetal lijsten dat
het voor de consument eenvoudiger zal
maken om te checken of algemene voor-
waarden 'schoon' ('bereinigt', zoals de
Duitsers het uitdrukken) zijn. Verwacht
wordt dat deze lijsten ook van invloed zul-
len zijn op de toetsing van commerciële
contracten aan de open norm van art.
6:233 (de zg. reflex werking).

6 Stelselherziening

Op een aantal punten kan de nieuwe rege-
ling zonder meer revolutionair worden ge-
noemd. Ik noem de volgende.

Introductie van het begrip 'consument'
Van groot gewicht is allereerst de intro-
ductie van het begrip 'consument' in het
burgerlijk recht. Dit betekent dat voortaan
onderscheid kan worden gemaakt tussen
commerciële transacties, consumenten-
transacties en particuliere transacties. We
komen dit onderscheid niet alleen bij de
algemene voorwaarden, maar ook bij de
bijzondere contracten, zoals koop en borg-
tocht tegen.

Statusverhoging voor aanvullend recht
Tijdens een NBW-manifestatie op 11 mei
1990 heeft A.S. Hartkamp de stelling ver-
dedigd dat de nieuwe regeling van de al-
gemene voorwaarden voor het aanvullend
recht een statusverhoging inhoudt. Deze

stelling kan ik onderschrijven. Algemene
voorwaarden moeten voortaan worden ge-
toetst. Het ligt voor de hand dat de wet,
ook al is deze aanvullend van karakter,
een belangrijk criterium voor de rechtstoe-
passer zal zijn.

Het belang van de collectiviteit
Hierboven bleek reeds dat consumenten-
organisaties een vorderingsrecht wordt
toegekend. Hiermee erkent de wetgever de
collectivering ook aan de andere zijde; de
collectivering van produktie en aflevering
waren via het vennootschapsrecht al veel
eerder erkend.

Het belang van de rechtsvergelijking
De nieuwe Nederlandse regeling van de
algemene voorwaarden vertoont een ster-
ke gelijkenis met die van het Duitse AGB-
Gesetz. Die wet is al 14 jaar in werking en
heeft geleid tot veel rechtspraak en litera-
tuur. Deze gelijkenis biedt de mogelijk-
heid om uit de Duitse ervaring lering te
trekken. Hoe bijvoorbeeld te onderschei-
den tussen individuele bedingen en alge-
mene voorwaarden? Moeten de twee lijs-
ten van ontoelaatbare clausules restrictief
worden uitgelegd? Hoe kan naast de con-
sument ook de kleine ondernemer worden
beschermd?
Op al deze vragen is in Duitsland een ant-
woord te vinden. Dat is echter minder ge-
makkelijk dan men op het eerste gezicht
zou denken. Dit is een gevolg van de uit-
zonderlijke procedeerlust bij de Duitsers -
ettelijke duizenden procedures over alge-
mene voorwaarden - en hun zo mogelijk
nog grotere publiceerlust, die heeft gere-
sulteerd in vele honderden tijdschriftarti-
kelen, vele tientallen dissertaties en twee
dozijn handboeken over dit onderwerp.
Gelukkig is de Duitse ervaring met het
AGB-Gesetz recentelijk ontsloten in de
Utrechtse dissertatie van R.H.C. Jonge-
neel, De Wet algemene voorwaarden en
het AGB-Gesetz, Kluwer Deventer 1991.

De overheid als regelneef
Traditioneel heeft de overheid in haar hoe-
danigheid van belangrijk onderdeel van
het wetgevend apparaat het alleenrecht op
de regeling van contractuele verhoudin-
gen. De ontwikkeling van algemene voor-
waarden heeft het monopolie van de over-
heid evenwel ondergraven. Langs de weg
van de standaardregelingen kan de over-
heid pogen alsnog invloed op de inhoud
van contractsbedingen terug te winnen.
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7 Toekomstperspectief
Voor diverse fora heb ik de stelling verde-
digd dat, nu het Nieuw BW er is, de tijd is
aangebroken om de aandacht te richten op
de totstandkoming van een Europese codi-
ficatie van het privaatrecht.
Dat is wellicht nog wat prematuur, maar
juist op het gebied van de algemene voor-
waarden is Europese regelgeving daad-
werkelijk in aantocht. In 1990 heeft de Eu-
ropese Commissie een voorstel voor een
richtlijn inzake oneerlijke bedingen in
consumentenovereenkomsten gepubli-
ceerd; Publikatieblad 1990, C 243.
Indien dit voorstel ongewijzigd zou wor-
den aanvaard, zou het de Nederlandse
wetgever tot wetswijziging verplichten.
Alleen al de werkingssfeer van de voorge-
stelde richtlijn - enerzijds uitgebreid tot
bedingen (ook individuele) in het alge-
meen, anderzijds beperkt tot consumen-
tentransacties - zou dat meebrengen. Er is
aanleiding om aan te nemen dat althans
Duitsland en Nederland meer voor de ei-
gen benadering zullen voelen.

8 Conclusie

De nieuwe regeling van de algemene
voorwaarden is niet van belang ontbloot.
Men kan in het nieuwe regime zelfs een
stelselherziening zien. De introductie van

het begrip 'consument', de statusverho-
ging van aanvullend recht, de toenemende
betekenis van collectiviteiten, de evenzeer
toenemende betekenis van de rechtsverge-
lijking en de terugtred van de overheid als
regelgever zijn alle van zoveel belang dat
het Nieuw BW een geheel andere fase in-
luidt dan die welke onder het ancien régi-
me bestond. De gewone burger kan er al-
leen maar zijn voordeel mee doen.

Noten

* Dit artikel is het tweede in de serie De
burger en het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Het
eerste artikel is gepubliceerd in Rechtshulp
1991, nr. 10.

** Prof. mr E.H. Hondius is hoogleraar Pri-
vaatrecht aan de Rijks Universiteit Utrecht
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